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Conteúdo Geral

1 Em qual a opção abaixo estão listados indicadores de
monitoramento de ações desenvolvidas na atenção básica do
tipo "traçadores" da qualidade, para o grupo adulto?

A) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações
por acidente vascular cerebral e Óbito por violência.

B) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes
portadores de hipertensão arterial e diabetes,
Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Hanseníase
com grau de incapacidade I e III.

C) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes
portadores de hipertensão arterial e diabetes e Dificuldade
de adesão ao tratamento entre pacientes portadores de
hanseníase e tuberculose.

D) Óbito por violência, Hospitalizações por acidente vascular
cerebral e Hanseníase com grau de incapacidade I e III.

E) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações
por acidente vascular cerebral e Óbito por infecção
respiratória aguda.

2 A portaria n◦ 399 de 22/02/2006 que divulga o
Pacto pela Saúde 2006 - Consolidação do SUS e aprova as
diretrizes operacionais do referido pacto, estabelece como
prioridade:

A) O Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto
de Gestão do SUS.

B) Exclusivamente o Pacto pela Vida.

C) Exclusivamente o Pacto em Defesa do SUS.

D) Exclusivamente o Pacto de Gestão do SUS.

E) Exclusivamente o Pacto em Defesa da Gestão Ampliada e
Compartilhada do SUS.

3 Em qual a opção abaixo estão listados indicadores de
monitoramento de ações desenvolvidas na atenção básica do
tipo "eventos-sentinela"para o grupo adulto ?

A) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações
por acidente vascular cerebral e Óbito por violência.

B) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes
portadores de hipertensão arterial e diabetes,
Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Hanseníase
com grau de incapacidade I e III.

C) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes
portadores de hipertensão arterial e diabetes e Dificuldade
de adesão ao tratamento entre pacientes portadores de
hanseníase e tuberculose.

D) Dificuldade na adesão ao tratamento entre pacientes
portadores de hipertensão arterial e diabetes,
Hospitalizações por acidente vascular cerebral e Hanseníase
com grau de incapacidade I e III.

E) Hospitalizações por insuficiência cardíaca, Hospitalizações
por acidente vascular cerebral e Óbito por infecção
respiratória aguda.

4 O Pacto pela Vida é o compromisso entre os
gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam
impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
Neste sentido, identifique em qual a opção abaixo
estão relacionadas prioridades, das quais são estabelecidos
indicadores e índices de saúde pactuados:

A) Saúde do idoso, Saúde do adolescente e Fortalecimento da
atenção básica.

B) Promoção da saúde, Saúde materno-infantil e Saúde do
adulto.

C) Saúde materna, Controle da dengue, e Controle do câncer
de mama.

D) Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças
emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase,
tuberculose, malaria e influenza, Promoção da saúde e
Fortalecimento da atenção básica.

E) Redução da mortalidade materna e infantil, Saúde do
adolescente e Saúde do idoso.

5 São indicadores do Pacto pela Saúde, por município,
avaliados e monitorados trimestralmente:

I. Proporção da população cadastrada pela estratégia
saúde da família.

II. Percentual de unidades de saúde que desenvolvem
ações no campo da atividade física.

III. Índice de alimentação regular das bases de dados
nacionais obrigatórias (SIA; SIH; CNES e SIAB).

IV. Proporção da receita própria aplicada em saúde
conforme previsto na regulamentação da EC 29/2000.

Assim, verifica-se que:

A) Apenas I, II e III são verdadeiras.

B) Todas são verdadeiras.

C) Somente II, III e IV são verdadeiras.

D) Somente IV é verdadeira.

E) Apenas I é verdadeira.

6 A política Nacional de Humanização toma cinco
diretrizes centrais para orientar a ação das equipes que têm
por tarefas produzir saúde, são elas:

I. Acolhimento.

II. Gestão Democrática das organizações de saúde, dos
processos de trabalho e de formação, da clínica e da
saúde coletiva.

III. Clínica Ampliada.

IV. Valorização do trabalho dos trabalhadores da saúde.

V. Garantir os direitos dos usuários.

Verifica-se que esta(ão) correta(s)

A) I, II, III e IV, apenas

B) I, II e IV apenas.

C) II, III e IV, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II, III, IV e V.
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7 Sobre acolhimento é correto afirmar que:

I. O acolhimento com avaliação e classificação de
risco configura-se como uma das intervenções
potencialmente decisivas na reorganização e realização
da promoção da saúde em rede, pois se faz a partir
da análise, problematização e proposição da própria
equipe, que se constitui como sujeito do seu processo
de trabalho.

II. O acolhimento com classificação de risco é um processo
dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam
tratamento eletivo, que são agendados conforme
protocolo estabelecido em cada unidade de saúde.

III. O acolhimento não é um espaço ou um local, mas
uma postura ética, não pressupõe hora ou profissional
específico para fazê-lo, implica compartilhamento
de saberes, necessidades, possibilidades, angústias e
invenções.

IV. Uma postura acolhedora implica em estar atento e
poroso à diversidade cultural, racial e étnica.

V. Acolher com a intenção de resolver os problemas de
saúde das pessoas que procuram uma unidade de
saúde pressupõe que todas as pessoas que procuram
a unidade, por demanda espontânea, deverão ser
acolhidas por profissional da equipe técnica.

Estão corretos os itens

A) I e III, apenas.

B) I, III, IV e V, apenas.

C) I, II, e V, apenas.

D) III, IV e V, apenas.

E) II, III e IV, apenas.

8 O controle social na saúde é um direito conquistado
pela Constituição Federal de 1988, mais precisamente do
princípio "participação popular", e são garantidas duas
instâncias formais, que são também espaço de luta: os
conselhos e conferências de saúde. Assinale a opção correta
a partir dos itens abaixo.

I. Os conselhos de saúde são instâncias colegiadas de
caráter provisório, essencialmente consultivos.

II. Os conselhos de saúde são instâncias colegiadas de
caráter permanente e deliberativo.

III. As conferências de saúde tem como objetivo avaliar
e propor diretrizes para a política de saúde nas três
esferas de governo.

Verifica-se que a opção correta é:

A) Apenas os itens II e III são verdadeiros

B) Apenas os itens I e III são verdadeiros

C) Apenas os itens I e II são verdadeiros

D) Apenas os itens I e III são falsos

E) Todos são verdadeiros

9 Considerando a representatividade dos conselhos
de saúde: usuários; trabalhadores de Saúde, governo e
prestadores de serviços privados, e segundo a perspectiva
defendida por Correia, 2005, na qual afirma que: "Existem
limites para o exercício do controle social no espaço dos
conselhos", motivados por:

I. Fragilidade no nível de organização dos movimentos
populares e sindicais.

II. Pouca consciência de classe (momento meramente
"econômicocorporativo"ou "egoístico-passional") dos
mesmos;

III. Cultura política de submissão arraigada na população
brasileira.

IV. Baixa representatividade e conseqüente falta de
legitimidade dos conselheiros, pela pouca organicidade
com sua base, além da desinformação generalizada.

Assim, verifica-se que:

A) Apenas o item I é correto.

B) Apenas o item II é correto.

C) Apenas o item III é correto.

D) Apenas os itens I e II são corretos.

E) Todos os itens são corretos.

10 No documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde
que contempla o Pacto pela Vida, a saúde do idoso é
uma das seis prioridades pactuadas entre as três esferas
de governo, sendo apresentada uma série de ações que
visam, em última instância, à implementação de algumas
das diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde do
Idoso. Com base nestas diretrizes, analise as opções abaixo,
conforme sejam verdadeiras (V) ou falsas (F):

I. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros
com 60 anos ou mais de idade.

II. A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde
da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a
autonomia e a independência dos indivíduos idosos.

III. Caberá aos gestores do SUS, em todos os níveis,
de forma articulada e conforme suas competências
específicas, prover os meios e atuar para viabilizar o
alcance do propósito desta Política.

IV. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa deverá
estar em consonância com os princípios e diretrizes do
SUS.

V. Estímulo à participação e fortalecimento do controle
social são diretrizes dessa Política.

Assim, verifica-se que:

A) Somente I e II são verdadeiras.

B) Somente I, II, III e IV são verdadeiras.

C) Somente I, III, IV e V são verdadeiras.

D) Somente III, IV e V são verdadeiras.

E) Todas são verdadeiras.
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11 Quanto a orientação das pesquisas em relação ao
tempo pode-se afirmar que:

I. No experimento clínico, os pacientes são alocados ao
acaso para os grupo de tratamento e são monitorados
em perspectiva para os resultados de interesse.

II. No estudo de coorte, os grupos de tratamento são
montados com base no seu tratamento ou em outras
características diferenciadoras, e são seguidos até a
ocorrencia dos resultados.

III. No estudo com casos controle, a prevalência de
tratamentos passados é comparada em um grupo de
pacientes com o resultado de interesse e um grupo
controle de pacientes que não vivenciaram o resultado
no momento em que os dados foram coletados.

IV. Com o estudo de coorte prospectivo, o resultado de
interesse ocorre após o início do estudo e com o estudo
retrospectivo o resultado já ocorreu quando o estudo
começa.

Constata-se que:

A) apenas I, II e III são verdadeiras.

B) somente I e II são verdadeiras.

C) somente III e IV são verdadeiras.

D) apenas II e IV são verdadeiras.

E) todas são verdadeiras.

12 Pode-se afirmar que:

I. O método experimental é considerado a melhor
evidência disponível na pesquisa clínica.

II. Os estudos descritivos são conduzidos para descrever
ou resumir dados.

III. Os estudos não experimentais analíticos
frequentemente são utilizados para testar hipóteses.

IV. A maior parte dos estudos não experimentais inscrevem
pacientes que estão recebendo cuidados em ambientes
convencionais de cuidado como clínicas e hospitais.

Constata-se que:

A) apenas I, II e III são verdadeiras.

B) somente I e II são verdadeiras.

C) somente III e IV são verdadeiras.

D) apenas II e IV são verdadeiras.

E) todas são verdadeiras.

13 Um estudo epidemiológico de coorte para avaliar
a incidência de vários tipos de câncer em portadores de
diabetes mellitus tipos 2 (DM-2), cujo objetivo é investigar
os fatores de risco de câncer que incidem em pacientes
diabéticos, deve ser integrado por:

A) Portadores de câncer com e sem DM-2.

B) Portadores de câncer com DM-2.

C) Portadores de DM-2 com câncer.

D) Portadores de DM-2 sem câncer.

E) Portadores de DM-2 com e sem câncer.

14 Os estudos ecológicos por utilizarem como unidade
de análise os agregados populacionais apresentam como
principal viés a Falácia ecológica. Identifique dentre as
opções abaixo aquela que define corretamente esse viés:

A) O viés de se atribuir ao indivíduo as características
observadas a partir das estatísticas populacionais.

B) O viés de se atribuir a uma população as características
observadas a partir das estatísticas retiradas de outras
populações.

C) O viés de se atribuir a um indivíduo o que se observou a
partir de uma amostra aleatória.

D) O viés de se atribuir a população o que se observou a partir
da descrição de uma série de casos.

E) O viés de se atribuir a uma população o que se observou a
partir de uma amostra aleatória.

15 Assinale o item que não corresponde às prioridades
definidas pelo Pacto pela Saúde 2006, regulado pela Portaria
no 399/GM de 22 de fevereiro de 2006.

A) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa,
buscando a atenção integral.

B) Instituir no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).

C) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo
do útero e de mama.

D) Fortalecer a capacidade de resposta do Sistema único de
Saúde (SUS) às doenças emergentes e endemias, com
ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e
influenza.

E) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família
como modelo de atenção básica à saúde e como centro
ordenador das redes de atenção à saúde no SUS.

16 Segundo Correia (2011), o processo de privatização
dos serviços públicos em curso no Brasil tem denominado
"novos modelos de gestão". A partir dessa afirmativa
analise quais os itens que são definidos como novos modelos
de gestão.

I. Organizações Sociais (OSs).

II. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIPs).

III. Fundações Estatais de Direito Privado (FEDPs).

Verifica-se que a opção correta é:

A) Apenas o item I é verdadeiro.

B) Apenas o item II é verdadeiro.

C) Apenas o item III é verdadeiro.

D) Os itens I, II e III são verdadeiros.

E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
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17 Quanto à Política nacional de atenção à saúde do
idosos, é correto afirmar que:

I. O pacto pela saúde é a consolidação do SUS sobre
as diretrizes da saúde do idoso, estabelecido pelo
Ministério da Saúde.

II. No cotidiano, observa-se o atendimento prioritário aos
idosos nos postos de saúde e hospitais, em razão do
Estatuto do Idoso.

III. O desconhecimento da família e despreparo do idoso
sobre o processo de envelhecimento são alguns desafios
comuns nos dias atuais.

IV. "O processo de envelhecimento ativo envolve políticas
públicas que promovam modos de viver mais saudáveis
e seguros(...), favorecendo a prática de atividades
físicas no cotidiano e no lazer, a prevenção às situações
de violência familiar e urbana, o acesso à alimentos
saudáveis(...).Tais medidas contribuirão para o alcance
de um envelhecimento que signifique também um
ganho substancial em qualidade de vida e saúde."

V. "Na Atenção Básica espera-se oferecer à pessoa idosa
e à sua rede de suporte social, incluindo familiares
e cuidadores (quando existente), uma atenção
humanizada com orientação, acompanhamento e
apoio domiciliar, com respeito às culturas locais,às
diversidades do envelhecer ...".

Constata-se que:

A) Somente I e II são verdadeiras.

B) Somente I, II, III e IV são verdadeiras.

C) Somente I, III, IV e V são verdadeiras.

D) Somente III, IV e V são verdadeiras .

E) Todas são verdadeiras.

18 Sobre a Lei no 8.080 de 19 de setembro de 1990 é
correto afirmar que esta:

A) Regula a política de gestão do trabalho na saúde, instituindo
o Assistente Social como profissional da saúde.

B) Foi sancionada no Governo Sarney, com vetos em itens
importantes referentes às formas de financiamento da
Política de Saúde.

C) Estabelece um modelo hierarquizado de Assistência à
Saúde, fundado nos princípios de integralidade da
assistência, participação da comunidade e descentralização
dos serviços para os municípios, definindo o Programa de
Saúde da Família como centro ordenador das redes de
atenção à saúde.

D) Regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de
saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas
de direito público ou privado.

E) Define a política de desenvolvimento científico e tecnológico
na saúde, com ênfase na realização de pesquisas para
incremento do Sistema Único da Saúde (SUS).

19 Referente a clínica ampliada é correto afirmar:

I. É um compromisso com o sujeito doente visto de modo
universal.

II. Buscar ajuda em outros setores, ao que se dá nome de
intersetorialidade.

III. É reconhecer os limites do conhecimento dos
profissionais de saúde e das tecnologias por eles
empregadas e buscar outros conhecimentos em
diferentes setores.

IV. É assumir um compromisso ético profundo.

V. Assumir a responsabilidade sobre os usuários dos
serviços de saúde.

Verifica-se que esta(ão) correta(s)

A) I, II, III e IV, apenas.

B) I, II, IV, apenas.

C) II, III e IV, apenas.

D) II e III, apenas.

E) II, III, IV e V, apenas.

20 Após diagnóstico situacional preliminar de
uma comunidade do VII distrito sanitário de Maceió,
predominantemente feminina (72% mulheres), a equipe
de saúde identifica que há muitos problemas relacionados
à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), que requer
diagnóstico imediato mais detalhado e a instituição
imediata de medidas de monitoramento. Diante disso,
identifique os indicadores abaixo relacionados elegíveis e
suas resp ectivas periodicidades de avaliação:

I. Prevalência de HAS - avaliação semestral.

II. Prevalência de HAS na população feminina - avaliação
anual.

III. Prevalência de HAS na população masculina - avaliação
anual.

IV. Proporção de hipertensos acompanhados - avaliação
mensal.

V. Número absoluto de óbitos por doenças
cerebro-vasculares - avaliação mensal.

Assim, verifica-se que:

A) I, II e V, são verdadeiras.

B) I, IV e V, são verdadeiras.

C) II, III e IV, são verdadeiras.

D) III, IV e V, são verdadeiras.

E) somente I e II são verdadeiras.
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Educação Fisica

21 Assinale a alternativa que não apresenta objetivo a
ser alcançado com a prescrição de exercícios para indivíduos
com Hipertensão Arterial:

A) O treinamento físico melhora a contratilidade cardíaca, a
capacidade de trabalho e a circulação do sangue.

B) Diminuição da resistência vascular periférica no repouso.

C) Redução do HDL-colesterol e do Colesterol total.

D) Diminuição da massa muscular magra.

E) Redução da resistência à insulina.

22 De acordo com Wilmore (2010), os indivíduos com
diabetes tipo I apresentam predisposição à apresentarem
hipoglicemia durante e logo após a realização de exercício
físico. Assinale a alternativa que aponta uma estratégia para
evitar tal situação:

A) Aumentar a dose de insulina.

B) Realizar os exercícios tarde da noite.

C) Consumir de 15 a 30g de carboidratos a cada 30 minutos
de exercício moderado.

D) Consumir de 15 a 30g de gorduras a cada 30 minutos de
exercício moderado.

E) Consumir de 15 a 30g de vitaminas a cada 30 minutos de
exercício moderado.

23 Assinale a alternativa incorreta acerca da prescrição
de exercícios e obesidade:

A) São recomendados exercícios intensos (acima de 85% do
Vo2 max) e contínuos, com uma freqüência de 2 (duas) a 3
(três) vezes por semana e com uma duração de 30 minutos
por sessão.

B) Em indivíduos submetidos à cirurgia Bariátrica, o programa
de exercício tem uma característica de prevenção terciária.

C) No tratamento não cirúrgico, o programa de exercícios
físicos tem uma característica de prevenção secundária.

D) O exercício físico deve ser utilizado tanto na prevenção
primária quanto secundária e terciária.

E) O principal objetivo do exercício físico é reduzir o excesso
de gordura corporal.

24 Considerando um paciente acometido por artrite,
julgue as afirmações e assinale a alternativa correta:

A) Deve-se prescrever exercícios de alto impacto para estimular
a regeneração óssea.

B) Exercícios com pesos são contra-indicados em qualquer
situação.

C) Em pacientes crônicos não se recomenda a prática regular
de atividade física.

D) Deve-se excluir a realização de exercícios no meio líquido
em qualquer situação.

E) Nos momentos de inflamação articular ou dor deve-se
reduzir a intensidade e duração do exercício.

25 Tendo em vista a temática epidemiologia da atividade
física julgue os itens abaixo:

I. A Duração da atividade está relacionada com o tempo
de cada sessão em que se é praticado o exercício físico.

II. A Intensidade refere-se às variações de temperatura
durante a realização do exercício físico.

III. A Frequêcia determina a quantidade de sessões a serem
realizadas em uma semana.

IV. O Tipo da Atividade tem como função definir o número
de semanas da prescrição do exercício físico.

Marque a alternativa correta

A) Estão corretos os itens I, II e III apenas.

B) Estão corretos os itens II, III e IV apenas.

C) Estão corretos os itens I e III apenas.

D) Estão corretos os itens II e IV apenas.

E) Estão corretos os itens I, II e IV apenas.

26 A prescrição de exercícios físicos tem como
objetivo gerar estímulos que promovam alterações na sua
homeostase. Sendo assim, julgue os itens abaixo:

I. O perfil econômico não é um determinante para os
níveis de atividade física no lazer das populações.

II. O nível de atividade física no lazer é influenciado pela
escolaridade dos indivíduos.

III. A inatividade física pode ser considerada como um fator
de proteção à saúde das pessoas.

IV. O meio ambiente, sobretudo nos grandes centros
urbanos, pode ser entendido como um fator
determinante para a prática regular de atividade física

Marque a opção correta:

A) Estão corretos os itens I, II e III apenas.

B) Estão corretos os itens II, III e IV apenas.

C) Estão corretos os itens I e III apenas.

D) Estão corretos os itens II e IV apenas.

E) Estão corretos os itens I, II e IV apenas.

27 Podem ser entendidas como temáticas de estudo da
Epidemiologia da Atividade Física, exceto:

A) A associação entre sedentarismo e obesidade.

B) A associação entre inatividade física e hipertensão arterial.

C) Os efeitos da suplementação de proteínas na contração
muscular.

D) A correlação entre meio ambiente e níveis de atividade física
em determinada população.

E) Os efeitos da exposição de uma determinada população a
um programa de atividade física comunitária.
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28 Pode-se atribuir à epidemiologia da atividade física
as seguintes funções:

I. Monitorar os níveis de atividade física de uma
população.

II. Identificar barreiras e facilitadores para a prática de
atividade física das populações.

III. Realizar exames bioquímicos e de imagem nas
populações.

IV. Desenvolver pesquisas experimentais em laboratórios.

V. Avaliar a efetividade de programas de atividade física
comunitários.

Estão corretos os itens

A) I, II e III, apenas.

B) I, II e V apenas.

C) I, III e IV, apenas.

D) III, IV e V, apenas.

E) II, III e V, apenas.

29 "O envelhecimento populacional constitui um dos
maiores desafios para a saúde pública contemporânea,
especialmente em países em desenvolvimento, onde este
fenômeno ocorre em ambientes de pobreza e grande
desigualdade social (ROUQUAYROL e ALMEIDA FILHO,
2003, p.499)". Assinale a alternativa correta que
relaciona a epidemiologia da atividade física com o contexto
apresentado no texto acima:

A) A prática regular de atividade física pode ser utilizada
com o objetivo favorecer uma melhor condição de saúde
e qualidade de vida para as pessoas idosas, neste sentido,
faz-se necessário caracterizar o estilo de vida e indicadores
de saúde (econômicos e ambientais) dos indivíduos nesta
faixa etária.

B) O envelhecimento populacional é um fenômeno natural
e irreversível, logo, não se percebe diferenças na saúde
de indivíduos idosos ativos quando comparados com os
inativos.

C) As políticas públicas e os programas de atividade física
devem ser destinados apenas a atender as necessidades
das pessoas idosas, visto que, os efeitos do envelhecimento
sobre a saúde das pessoas só surgem pós os 60 anos de
idade.

D) Deve-se exigir que as pessoas façam exames médicos
antes de praticar atividade física, mesmo quando elas não
relatarem problemas de saúde, assim, não se deve permitir
a inserção de indivíduos em programas de atividade física
comunitária sem que os mesmos apresentem seus exames
médicos.

E) Os programas de atividade física comunitária devem propor
as mesmas atividades, incondicionalmente, para todos os
grupos etários que participarem do programa (crianças,
adolescentes, adultos e idosos).

30 De acordo com Rouquayrol e Almeida Filho (2003),
uma das metodologias para a Vigilância de Doenças e
Agravos Não Transmissíveis (DANT) é o monitoramento
de Fatores de Risco, que são divididos em 4 (quatro)
categorias: constitucionais, comportamentais, patologias
ou distúrbios metabólicos e, por fim, características
socioeconômico-culturais. Assinale a alternativa que
exemplifique, respectivamente, cada uma das categorias
citadas acima:

A) Dieta, Tabagismo, Sexo e Classe Social.

B) Idade, Sedentarismo, Obesidade e Escolaridade.

C) Sexo, Idade, Hipertensão Arterial e Escolaridade.

D) Sedentarismo, Dieta, Obesidade e Classe Social.

E) Fatores Hereditários, Obesidade, Tabagismo e Escolaridade.

31 Guedes e Guedes (2006) apresentam uma definição
para a utilização dos termos "Testar", "Medir"e "Avaliar",
visto que, os mesmos comumente são utilizados de maneira
equivocada. Acerca da informação acima proposta, julgue
os itens abaixo:

I. Medir é quantificar determinado atributo (quantidade,
extensão, grau etc.) com base em um sistema
convencional de unidades.

II. Avaliar é julgar ou fazer análises de um atributo
elencado com base em um sistema convencional de
unidades.

III. As medidas estão relacionadas com dados qualitativos
e quantitativos, já as avaliações utilizam apenas
informações quantitativos.

IV. Testar é a verificação do desempenho de indivíduos
mediante situações previamente organizadas e
padronizadas, nomeadas de testes.

Marque a opção correta:

A) Estão corretos os itens I e III apenas.

B) Estão corretos os itens II, III e IV apenas.

C) Estão corretos os itens I e IV apenas.

D) Estão corretos os itens II e IV apenas.

E) Estão corretos os itens I, II e IV apenas.

32 Os protocolos de avaliação do consumo Máximo de
Oxigênio podem ser classificados em testes máximo, testes
sub-máximos e testes de campo (GUEDES e GUEDES,
2006). Assinale a alternativa que apresenta um teste de
campo.

A) Corrida de 15 minutos - Balke.

B) Esteira rolante - múltiplas cargas.

C) Protocolo de banco - McArdle.

D) Protocolo de Cicloergômetro - Fox.

E) Esteira rolante - múltiplas única.
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33 A definição da finalidade do programa de avaliações
físicas deve ser o ponto de partida para o delineamento do
referido programa. Sendo assim, assinale a alternativa que
não apresenta finalidade de um programa de avaliação física:

A) Alimentar bancos de dados com o objetivo de realizar
pesquisas científicas.

B) Contribuir na construção de diagnósticos, possibilitando o
acompanhamento do estado de saúde.

C) Subsidiar a prescrição de exercícios físicos.

D) Verificar a evolução dos componentes da aptidão física do
indivíduo submetido a um programa de exercícios físicos.

E) Fiscalizar o funcionamento dos programas de exercício
físico.

34 Assinale a alternativa correta sobre a avaliação dos
aspectos funcionais de um indivíduo:

A) O teste de preensão manual é utilizado para medir a força
dinâmica.

B) A escala subjetiva de esforço não pode ser utilizada na
realização de um teste ergométrico.

C) O teste de cargas por repetições máximas é utilizado para
avaliar a força estática.

D) As medidas angulares podem ser utilizadas para avaliar a
flexibilidade.

E) As medidas lineares não podem ser utilizadas para avaliação
da flexibilidade.

35 A avaliação da composição corporal pode ser
realizada através de medidas diretas, medidas indiretas e
medidas duplamente indiretas. São exemplos de avaliação
da composição corporal através de medidas indiretas,
exceto:

A) Hidrometria.

B) Ultra-sonografia.

C) Ressonância magnética nuclear.

D) Pesagem hidrostática.

E) Antropometria.

36 O glicogênio muscular é um importante substrato
energético à medida que a intensidade de um exercício
aumenta. Seu fracionamento requer uma série de reações
químicas catalisadas enzimaticamente. Neste processo, qual
o nome da enzima que catalisa a reação de glicose-1-fosfato
para glicose-6-fosfato?

A) Fosfofrutoquinase.

B) Hexoquinase.

C) Glicogênio fosforilase.

D) Fosfoglicomutase.

E) Lactato desidrogenase.

37 As dislipidemias são consideradas distúrbios do
metabolismo lipídico, com repercussões sobre os níveis das
lipoproteínas na circulação sanguínea, bem como sobre as
concentrações de seus diferentes componentes. A prática
regular de exercício físico prolongado promove uma melhora
destes distúrbios, favorecendo um melhor perfil lipoprotéico.
Baseado nessa afirmativa, qual opção abaixo representa essa
melhora?

A) Aumento dos níveis das lipoproteínas de baixa densidade.

B) Aumento dos níveis das lipoproteínas de alta densidade.

C) Aumento dos níveis das lipoproteínas de densidade muito
baixa.

D) Diminuição dos níveis das lipoproteínas de alta densidade.

E) Diminuição dos níveis dos quilomícrons.

38 São complicações potenciais decorrentes da
aspiração endotraquel:

A) Broncoespasmo, atelectasias, diminuição da produção de
muco, parada respiratória.

B) Parada respiratória, hipertensão, atelectasias,
broncoespasmo.

C) Arritmias, diminuição na produção de muco,
Broncoespasmo, pneumonial nasocomial.

D) Diminuição da pressão intracraniana, infecção, Arritmias.

E) Diminuição da pressão intracraniana, arritmias, atelectasias.

39 Em relação aos mecanismos de controle
cardiovascular no exercício físico aeróbico, é correto
afirmar que:

A) No início e durante o exercício de intensidade baixa a
moderada, a frequência cardíaca aumenta por inibição da
estimulação parassimpática.

B) No início e durante o exercício de intensidade baixa a
moderada, a frequência cardíaca aumenta por inibição da
estimulação simpática.

C) No início e durante o exercício de intensidade baixa a
moderada, a frequência cardíaca aumenta por estimulação
parassimpática.

D) Durante o exercício físico extenuante, a frequência cardíaca
aumenta apenas pela ativação parassimpática.

E) Durante o exercício físico extenuante, a frequência cardíaca
aumenta apenas pela inibição direta da divisão simpática.

40 Maior parte do catabolismo dos aminoácidos ocorre
no fígado, porém três aminoácidos com cadeias laterais
ramificadas são oxidados como combustíveis, principalmente
nos tecidos musculares, durante um exercício físico
prolongado. Qual das opções abaixo descreve esses três
aminoácidos?

A) Leucina, isoleucina e valina.

B) Leucina, isoleucina e triptofano

C) Leucina, isoleucina e glutamina.

D) Glutamato, isoleucina e valina.

E) Glutamina, leucina e valina.
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41 A quantidade de CO2 produzida em relação
ao O2 consumido varia entre os substratos energéticos
(lipídio, carboidrato e proteína) durante o exercício físico.
Essa relação entre o CO2 produzido e o O2 consumido é
dada pelo Quociente Respiratório (QR). Baseado nessas
afirmativas, qual o valor do QR quando há um aumento
na oxidação de carboidratos à medida que a intensidade do
exercício físico aumenta?

A) 0,5

B) 0,6

C) 0,7

D) 0,8

E) 1,0

42 Durante a contração muscular esquelética,
neurotransmissores liberados na fenda sináptica fixam-se
a seus receptores no sarcolema. Qual opção representa o
neurotransmissor em questão?

A) Dopamina.

B) ATP.

C) Glutamato.

D) GABA.

E) Acetilcolina.

43 Os neurônios, ao contrário dos hepatócitos, não
dispõem de ciclo da uréia para eliminação das altas
concentrações de amônia produzidas durante um exercício
físico prolongado. Por outro lado, os astrócitos auxiliam os
neurônios a minimizar uma possível hiperamonemia induzida
pelo exercício, através da reação entre glutamato e amônia,
produzindo outro aminoácido. Qual das opções abaixo
representa esse aminoácido?

A) Citrulina.

B) Arginina.

C) Glutamina.

D) Triptofano.

E) Leucina.

44 Entre os efeitos agudos do exercício físico aeróbico
sobre a pressão arterial, é correto afirmar que existe:

A) Apenas uma redução da pressão arterial sistólica, sem
alteração da pressão arterial diastólica.

B) Apenas um aumento da pressão arterial diastólica, sem
alteração da pressão arterial sistólica.

C) Um aumento da pressão arterial sistólica, com pouca ou
nenhuma alteração da pressão diastólica.

D) Uma diminuição da pressão arterial sistólica, com pouca ou
nenhuma alteração da pressão diastólica.

E) Nenhuma alteração da pressão arterial média.

45 O consumo de oxigênio é dado pela equação de Fick,
representada pelo produto entre:

A) Frequência cardíaca e volume sistólico.

B) Frequência respiratória e volume sistólico.

C) Débito cardíaco e volume sistólico.

D) Uma diminuição da pressão arterial sistólica, com pouca ou
nenhuma alteração da pressão diastólica. Débito cardíaco
e frequência cardíaca.

E) Débito cardíaco e diferença arterio-venosa.

46 Sabe-se que um treinamento físico aeróbico
proporciona adaptações fisiológicas a nível de densidade
mitocondrial muscular esquelética. Baseado nessa
afirmativa, marque a opção correta.

A) Há um aumento do tamanho e da quantidade de
mitocôndrias, especialmente, nas fibras do tipo II.

B) Há um aumento do tamanho e da quantidade de
mitocôndrias, especialmente, nas fibras do tipo I.

C) Há um aumento da capacidade das mitocôndrias de gerar
ATP por meio da glicólise.

D) Há uma diminuição da capacidade das mitocôndrias de gerar
ATP por meio da fosforilação oxidativa.

E) Há uma diminuição mitocondrial.

47 O exercício físico é considerado uma forma não
medicamentosa para o tratamento da diabetes mellitus
não-insulino dependente por promover:

A) Efeito similar ao do glucagon por parte da contração
muscular.

B) Diminuição da quantidade de transportadores de glicose do
tipo GLUT 1.

C) Diminuição da quantidade de transportadores de glicose do
tipo GLUT 4.

D) Diminuição da resistência à insulina.

E) Aumento da resistência à insulina.

48 As quedas, de acordo com Cook e Woollacott
apud Gallahue e Ozmun (2003), causam mortalidade em
pessoas acima de 75 anos de idade. Em um processo
de intervenção do profissional de Educação Física, no
campo da aprendizagem e desenvolvimento motor, quais
dos elementos motores abaixo deverão ser considerados
essenciais para auxiliar e prevenir quedas entre idosos.

A) Capacidades posturais e de equilíbrio.

B) Capacidades de organização temporal e equilíbrio.

C) Capacidades de organização espacial e equilíbrio.

D) Capacidades de organização espaço-temporal e equilíbrio.

E) Capacidades de organização espaço-temporal.
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49 O estado de saúde de vários sistemas fisiológicos,
as características psicológicas, o ambiente em alterações,
as exigências da tarefa motora e toda combinação desses
fatores, afetam o modo como os indivíduos desempenham
suas tarefas motoras. Com a idade, o declínio destes fatores
poderá ser atribuído:

A) ao envelhecimento.

B) ao envelhecimento, as doenças, ao estilo de vida ou a
combinação deles.

C) ao envelhecimento, a diminuição da eficiência postural e
equilíbrio.

D) ao envelhecimento, as doenças e ao estilo de vida ativo.

E) ao envelhecimento, ao distúrbio de controle postural, ao
estilo de vida ou a combinação deles.

50 Controle motor é definido como a habilidade
de regular ou direcionar os mecanismos essenciais do
movimento de acordo com Gallahue e Ozmun (2003). No
entanto, é preciso considerar que ele surge da interação de
processos múltiplos como aqueles relacionados a:

A) Movimento e ação, atenção e memória.

B) Movimento e ação, memória e cognição.

C) Movimento e ação, linguagem e cognição.

D) Movimento e ação, percepção e linguagem.

E) Movimento e ação, percepção e cognição.
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